
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

  
 

 
 

 هەواڵە سەرەکیەکان
 172,000  کەس لە موسڵ ڕایانکردووە بۆ

شەڕوپێکدادان شوێنەکانی ئاوارەبوون لەو کاتەی 

 دەگاتە شارە کۆنەکەی موسڵ. 

  کۆمەڵگا گەڕاوەکان دووچاری مەترسیەکان

لە ماددە تەقەمەنیە ژەهراویەکان و  دەبنەوە

 بارگرژی کۆمەاڵیەتی.

  لە ناوچەکانی پێویستە گواستنەوەی هاوکاری

 .لە عێراق تەنگەتاویەکاندەرەوەی 

 گەیاندن بە ماڵەکان و نەبوونی پێ زیان

دەرفەتەکانی ژیان و گوزەران بریتی یە لە 

گەورەترن ئاستەنگ لە بەردەم گەڕانەوەی 

 کۆمەڵگاکان. 

 ژمارەکان

  ئەو کەسانەی کە
پێویستیان بە 

 هاوکاریە

 11ملیۆن 

  لەوکەسانەی کە
بۆ بەئامانجکراون 

 هاوکاری کردنیان 

  
 6.2ملیۆن

  بریتین لە ئاوارە
 ناوخۆییەکان

 3.1ملیۆن 

  ئەو ئاوارانەی لە
دەرەوەی 

خێوەتگەکان ژیان 
 دەگوزەرێنن

  
 2,5ملیۆن

  ئەوکەسانەی لە
کۆمەڵگا 

 خانەخۆییەکان
زیانیان 

 پێگەیشتووە

 3.2ملیۆن 

 ئاوارە گەڕاوەکان  6 ,1ملیۆن 

  پەنابەرە
 سوریەکان

 ملیۆن 
0.23 

بەهاناوەهاتنی مرۆیی عێراق سەرچاوە: پالنی 
/تێڕوانینی پێویستیە ١٠٢٧بۆ ساڵی 

مرۆییەکان/تۆماری بەدواداچوونی 
ئاوارەبوونی سەر بە ڕێکخراوی کۆچی 

 نێودەوڵەتی

 

مرۆیی بەهاناوەچوونیپالنی   

 پاڵپشتی کردنی دارایی

 (US$) ملیۆن  985  
١٠٢٧بۆ ساڵی  داواکراوە   

8% ( ملیۆن  $77.1) 

ڕەنگدانەوەی پاڵپشتی کردنی ) 

 خزمەتگوزاریدارایی لەسەر 
بەدواداچوونی دارایی هەر وەك لە 

 (١٠٢٧ئاداری  ی١٢ ڕۆژی
 سەرچاوە:

: http://fts.unocha.org 
 

 

 موسڵ ڕادەکەن کەس لە شەڕوپێکدادان لە ڕۆژئاوای  170,000زیاتر لە 
 موسڵڕۆژئاوای لە شەڕوپێکدادانەکان دەستپێکردنەوەی بەهۆی لە ئاوارەبوون زیادبوونێکی گەلێك زۆر هەیە 

کە دانیشتوانی دەچێتە ناوچەکانی داعش موسڵ لە دەستی  بەشی ڕۆژئاوای بۆ ئازادکردنەوەیئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان کاتێك 

ڕێژەی لە شارە کۆنەکە، چڕیان تێدایە 

. بەرزبووەتەوەگەلێك زۆر ئاوارەبوون 

ڕۆژئاوا گەڕەکەکانی کەس لە  172,000

شوێنە ناو خێوەتگەکان و ڕایانکردووە بۆ 

ن ئۆپەراسیۆنەکالەو کاتەوەی تەنگەتاویەکان 

شوبات. ی ٩١دەستیان پێکردووەتەوە لە ڕۆژی 

ئاوارەبوون کەس لە ئێستادا  274,000نزیکەی 

لە ڕۆژهەاڵت و  پێکدادانبەهۆی شەڕو

ئۆپەراسیۆنە لەو کاتەوەی موسڵ. ڕۆژئاوای 

ی ٩١ڕۆژی دەستیان پێکردووە لە سەربازیەکان 

کەس  350,000تشرینی یەکەم، زیاتر لە 

کەس  76,000 لەو ژمارەیە ئاوارەبوون، 

بۆ ڕۆژهەاڵتی موسڵ و گەڕاونەتەوە ماڵەوە 

بارودۆخەکان دەوروبەری، لەوێ ناوچەکانی 

ئاماژە  حکومەتژمارەکانی پێدراوە. ڕێگەیان 

ی زۆرترژمارەیەکی کە لەوانەیە بەوە دەکەن 

بن؛ خێوەتگە دەرەوەی لە دامەزراوەکانی  ئاوارە

بۆ دڵنیابوون داتا بەردەوامە پشتڕاستکردنەوەی 

 کەخێزانە ئاوارەکان شوێنەکانی لە هەموو 

دابین دەتواندرێت هاوکاری کەواتە ن، ناسراو

 بکرێت. 

 

 

 

 

 

 گەڕەکەکانی گەیشتە پێکدادانشەڕوکاتێك 

ی ٥٢موسڵ لە شەوی ڕۆژئاوای باشوری 

گەلێك زۆر ئاوارەبوون شوبات ڕێژەی 

   .دەگەنە شوێنەکانی ئاوارەبوون هەموو ڕۆژێكکە ڕۆژئاوا لە گەڕەکەکانی کەس  6,000کرد: بە تێكڕای زیادی 

  موسڵ خێراتر دەبێتلە باشوری خێوەتگە فراوانکردنی 

بۆ خێراترکردنی دەدەن هەوڵەکان مرۆیی هاوکارانی کە بۆیان دانراوە، و دەگەنە ئەو توانایەی خێوەتگەکان بە خێرایی 

ئاوارە تازە گەیشتووەکان بەخۆیەوە زۆرترین شارەکە، کە باشوری بۆ شوێنە تەنگەتاویەکان خێوەتگەکان و فراوانکردنی 

بۆ هاوکاری و حاج عەلی، گەیارە و ئاسمانی بنکەی حەمام عەلیل و شوێنەکانی بۆ فراوانکردنی لە ڕێگادایە کارکردن دەبینێت. 

ژمارەکانی ئاوارەبوونی مرۆیی. هاوکارانی سەرچاوە: دەسەاڵتداران و . ئاوارەبوون بە درێژایی ڕێگای موسڵ

 ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی. 

 هەواڵنامەی مرۆیی
 عێراق

ەی ئادار دەرچوو١٢/ لە ڕۆژی ١٠٢٧شوباتی   

 لەم ڕاپۆرتەدا
لە ڕۆژئاوای موسڵەوە کەس  170,000زیاتر لە ٢الپەڕە.

  .ئاوارەبوون

ئەو خێزانانەی کە دەگەڕێنەوە دووچاری ٢الپەڕە.

  .دەبنەوە ەکانژەهراوی ەتەقەمەنی

لە سلێمانی مرۆیی کۆمەکیگۆڕانی بارودۆخی  ٢الپەڕە.   

دارایی تەنگەتاوی بۆ موسڵ کردنی پاڵپشتی ٤الپەڕە.   
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لە خەڵکی موسڵ. باشوری ئەل سەالمیە لە گەیارە جەدعە و شوێنەکانی لە فراوانکردنی حکومەت هەوڵەکانی کردنی 

لەگەڵ شاری موسڵ، ڕۆژهەاڵتی خێوەتگەکان بۆ بۆ ناو بە گەیشتن دەستیان کردووە ڕۆژئاوا بەم دواییانە گەڕەکەکانی 

یەکسەر خێزان  4,000 دەتواندرێت لەوێخێوەتگەکان لە باکور، بۆ ناو گەشت دەکەن بچووکتر کە ئەوانیش ژمارەیەکی 

 نیشتەجێ بکرێن. 

گەلێك بەرز بوونەتەوە، لەگەڵ دەروونی زەبری قوربانیانی ڕێژەی دەستیان پێکردووەتەوە، شەڕوپێکدادانەکان لەو کاتەوەی 

بەرەکانی لە نزیك دەروونی زەبری سەقامگیرکردنی خاڵەکانی لە برینداربوون بەهۆی ملمالنێکەوە کە کەس  1,000لە زیاتر 

لە نزیك بۆ نەخۆشخانەکان لە ڕۆژهەاڵتی شاری موسڵەوە راون ڕەوانەککەس  ٩٢لەوەش زیاتر، . چارەسەریان بۆ کراوە شەڕ

پێست نیشانەکانی ۆڕی هەناسەدان، بکێشەکانی و پێست سووربوونەوە پێست، سوتانەکانی بۆ چارەسەرکردنی هەولێر 

تشرینی یەکەم، ەڕاستی ناولەو کاتەوەی ناو موسڵ. لە پێك دەهێنن زۆر لە قوربانیان ژمارەیەکی هاوواڵتیان سوورهەڵگەڕان. 

بۆ چارەسەر وەرگرتنی بۆ بۆ نەخۆشخانەکان بەرەی شەڕەوە ناوچەکانی لە ڕەوانەکراون بریندار کەسی  5,000لە زیاتر 

  دەروونی. زەبری برینەکانی 

 ڕاپۆرت کراون موسڵ لە ناو ڕۆژئاوای هاوواڵتیان  نیبووبێ هیوا کانیبارودۆخە

خۆیەوە خێرا بە خراپ بوونێکی کە کانوونی دووەم ناوەڕاستی لەو کاتەوەی ئەنجام دراون هەڵسەنگاندنە دوورە دەستەکان 

کە تازە ئەو کەسانەی لەالیەن ڕاپۆرتەکانی ئەمەو لەگەڵ ڕۆژئاوا، لە ناو گەڕەکەکانی مرۆیی بە گشتی بارودۆخی لە دەبینێت 

بەردەست نیە. بۆ منداڵی ساوا شیر پێکهاتەی و زۆر کەمە سووتەمەنی و ئاوی خواردنەوەی خاوێن خۆراك، بوون. ئاوارە

کە ئەو خۆراکانەی سەرۆك خێزانەکان لە بەرزبوونەوەیە. بەردەوام پەتاتە شەکر و خۆراکە سەرەکیەکانی وەکو نرخەکانی 

گەڕەکەکان لە لە هەندێك لەگەڵ تەنها کۆمەکی کەمی کراوە، هەڵگیراو ئەویش ئاوی لە تەواو بوون. کردبوو نزیکە خەزنیان 

دانیشتوانەکە . زۆرینەی هەر چەند ڕۆژ جارێكکاتژمێرێك بۆچەند تەنها ئینجا تۆڕی گشتی، و لە ڕێگەی باکور ئاو وەردەگرن 

زۆر کورتهێنانە هەروەها ناوماڵ بە گشتی. بەکارهێنانی شوشتن و بۆ گومانی تێدایە جۆرێتیەکەی ئاوی بیر کە بە پشت دەبەستن 

مەترسیە خراپەکان دەبنەوە بەردەوام دووچاری موسڵ دەمێننەوە ، ئەو کەسانەی کە لە ڕۆژئاوای پێویستیەکانلە هەیە خراپەکان 

بێ فڕۆکە  لەالیەنفڕێ دەدرێنە خوارەوە کە تەقەمەنیەکانی گولە هاوەنەکان، ناڕاستەوخۆ،  کەوتنە بەر تەقەکردنیلە 

  . بۆمبە چێندراوەکانو  فڕۆکەوانەکان

بەهۆی بریندارببن یان بکوژرێن  یترس لەوەتاکو لە ماڵەکانی خۆیان بمێننەوە بریتی یە لە هۆ بۆ ئەو کەسانە باوترین 

لە خەڵکی ناوچەکانی هاوواڵتی نیشین  لەبەردەوامە شەڕوپێکدادان لەو کاتەی بۆمبارانەکان. یان ناڕاستەوخۆکان  ەتەقەکردن

ناو خێوەتگەکان ڕاپۆرتی ئەوە . ئاوارەکانی ژێر قاندرمەکانلە ژێرزەمینەکان ویاخود لە : خۆیان حەشاردەدەنخانووەکانیان 

  بە سەالمەتی. گەشتەکەیان لە ماوەی کە دەترسێن لە کەوتنە بەر تەقەکردن دەکەن 

  بەردەوامەڕۆژهەاڵتی موسڵ لە ئاوی خواردنەوە کورتهێنانی 

اسایشی عێراقیەوە ئازادکراوەتەوە لە ئهێزەکانی کە لەالیەن باشتربوون لەو کاتەوەی ڕۆژهەاڵتی موسڵ، بارودۆخەکان لە 

پێویستیەکی بەردەوام وەکو ئاوی هەڵگیراو پێویستە. هێشتا هاوکاری مرۆیی ڕزگارکردنی ژیان کانوونی دووەم، بەاڵم کۆتایی 

کارای ستاندێکی  کەڕاپۆرت دەکەن هاوواڵتیان بەرجەستەن، بۆ شوشتن لە بیرەکانەوە ئاو هەرچەندە و ، گەورە دەمێنێتەوە

ڕۆژهەاڵتی لە کە کارایە چارەسەرکردنی ئاو ووێستگەی تەنها . بەکاردەهێنن بۆ خواردنەوەلە بوتڵکراو ئاوی و نیە ان ئاوی

. ناڕاستەوخۆکەوتە بەر تەقەکردنێکی  شوباتی ٩١لە ڕۆژی دابین کردووە، هاوواڵتی  70,000ئاوی بۆ کە شارەکە، 

بە ئاو کردنە تانکەر بەردەوامن لە هاوکارانی کاروباری مرۆیی بەاڵم هێشتا چەسپ نەکراوە. کڕاوە،  مۆلیدەیەكهەرچەندە 

بۆ ناو گەڕەکەکانی لیتری ئاو  2.3قەبارەی 

لە ڕۆژانە. لەسەر بنەمایەکی ڕۆژهەاڵت 

لە زۆربەی خەڵکی موسڵ، ڕۆژئاوای 

هیچ ئەوانیش ڕۆژئاوا باشور و گەڕەکەکانی 

ئەگەری تۆڕی گشتی ئاو ودەستیان ناگات بە 

 بۆ خواردنەوەئاوی چارەسەرنەکراو کە هەیە 

   . هێننبکاربە

ڕۆژهەاڵتی ی کە لە هەڵسەنگاندنەکانبەگوێرەی 

هێشتا خۆراك موسڵ ئەنجام دراون، 

سەرەڕای پێویستیەکی بەرفراوانە 

گەڕەکەکان، لە زۆربەی بەرجەستەبوونی 

دابین کە لەوەی هێزی کڕین نەبوونی بەهۆی 

لە نێوان داهات بەردەوامی نەبوونی بکرێت. 

لە کە ئەو خێزانانەی و خێزانە گەڕاوەکان 

ژیان بۆ دووبارە بنیاتنانەوەی ئەو خەڵکانە بەرچاو بۆ هەوڵەکانی دەبێتە هۆی ئاستەنگێکی بەردەوام ماڵەکانی خۆیان ماونەتەوە 

ڕۆژهەاڵت، گەڕەکەکانی زیانی پێگەیشتووە لەسەرانسەری ژێرخان کە سەرەکیەکان، خزمەتگوزاریە لە ڕووی و گوزەرانیان. 

لە زۆربەی بەرجەستە نیە کە هێشتا کارەبا ڕاپۆرت کراوە ڕێگا جێگرەوەکان. دابین کراون لە ڕێگەی خزمەتگوزاریەکان 

 لە ڕێگای کاردەکەن بە فراوانی السلکیەکان پەیوەندیە بە نۆژەنکردنەوەیە، بەاڵم ئاوەڕۆ پێویستیان سیستەمەکانی و گەڕەکەکان 

ڕۆژهەاڵت ئەوانیش ڕاپۆرتیان کردووە کە لە ناو گەڕەکەکانی هاوواڵتیان  ئەو جێگرەوانەی کە دەکرێت کاریان لەسەر بکرێت.

 . ماددە تەقەمەنیەکانژمارەیەکی زۆری هەبوونی قەزاکان، و لە نێوان جوالنەوەیان هەن لەسەر ئازادی لە ڕێگریەکان 

 

 

 

 
. دەگەڕێنەوە بۆ ماڵەوەیان لە ڕۆژهەاڵتی موسڵ لە خێوەتگەی حەسەن شامەوەخێزانێك 

  سەرچاوە: ئۆچا/گروپی تەندروستی

لەو کاتەوەی ناوەڕاستی تشرینی یەکەم، زیاتر 

کەسی بریندار ڕەوانەکراون بۆ  5,000لە 

نەخۆشخانەکان بۆ وەرگرتنی چارەسەر بۆ 

 برینەکانی زەبری دەروونی.

 نڕۆژئاوای موسڵ ناو ئەو کەسانەی کە لە

دووچاری مەترسیە خراپەکان دەبنەوە لە 

گولە قەنناس بەدەستەکان، کەوتنە بەر 

بۆمبە و  ناڕاستەوخۆ تەقەکردنی ،هاوەنەکان

 چێندراوەکان. 
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  اونەتەوەگەڕ بۆ ناوچە ئازادکراوەکانکەس  76,000

الی ئەو کەسانەی خەڵکی زۆرینەی نزیکەکان، و الدێیە لە ڕۆژهەاڵتی موسڵ بۆ ماڵەکانی خۆیان کەس گەڕاونەتەوە  76,000

ئاوارە گەڕاوەکان کۆمەڵگای چارەگی سێ نزیکەی موسڵ. بۆ ڕۆژهەاڵتی حەمدانیە، قەزای شارەکەن یان ڕۆژهەاڵتی 

یان زیان لە باڵەخانە تەواونکراوەکان لەوانە ژمارەیەکی کەم بۆ ماڵەکانی خۆیان، هەرچەندە کە بگەڕێنەوە توانیویانە 

 ژیان دەگوزەرێنن. پێگەیشتووەکان 

بە شێوەیەکی بەرچاو موسڵ بە تایبەتی ڕۆژهەاڵتی لە خێوەتگەکان دانیشتوانی ئاڵۆزن، و بەردەوام شێوازەکانی ئاوارەبوون 

ئاسایش. خەڵکی لە بارودۆخی یەکان ربۆ گۆڕانکابەهاناوەچوونێك بە شێوەیەکی زۆر وەکو  زیاد و کەمی بەخۆیەوە بینیوە،

لە شەڕوپێکدادانەکان هێواش بوونەوەی ماوەی  ولەموسڵ بە ژمارەی زۆر ڕۆژهەاڵتی لە گەڕانەوە بۆ ماڵ دەستیان کردووە بە 

ڕوباری ڕۆژهەاڵتی لە گەڕەکەکان لەسەر الی ئاوارەبوون لەو کاتەی کە موسڵ ئازادکرایەوە، ڕۆژهەاڵتی ئەوەی کە دوای 

بێ فڕۆکەی لەالیەن  تەقەمەنیو ناڕاستەوخۆ تەقەکردنی بەهۆی پێگەیشتووە زیانیان  ناوچەکان لەو کاتەوەیە، بەردەوامدیجلە 

 ١٩، ئاوارەبوون دەوروبەریناوچەکانی لە موسڵ و  کە لە ئێستادالەو کەسانەی فڕێدراوەتەوە خوارەوە.  ی داعشەوەفڕۆکەوان

  ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی.ڕاپۆرتی اری موسڵ، بە گوێرەی بریتین لە خەڵکی شلەسەدای 

 مەترسیە بەردەوامەکان دەبنەوەدووچاری کە دەگەڕێنەوە ئەو کۆمەڵگایانەی 

  دەخەنە مەترسیەوە جێگیرگەڕانەوەی بە ماڵەکان گەیشتن پێزیان و تەقەمەنیە ژەهراویەکان 

عێراق ئاوارەکان لەسەرانسەری گەڕانەوەی 
ملیۆن کەس  1.6نزیکەی لەگەڵ بەردەوامە، 

گیر بە نزیکەی جێ ڕێژەیەکیبە گەڕاونەتەوە ماڵەوە 
رچەندە، هەکەس لە مانگێك.  100,000

کە پەیوەندیان هەیە بە لە ڕووداوەکانی مەترسیەکان 
بە بەرزی ماددە تەقەمەنیە ژەهراویەکان و ئاسایش 

بااڵ لە ئاستێکی کە ناوچەکان زۆربەی لە دەمێننەوە 
لە ئەنبار و بە خۆیەوە دەبینێت ئاوارە گەڕاوەکان 

. لە دیالەکەمتر بۆ نمرەیەکی و ، سەاڵحەددین
ئاوارە ڕێژەی زۆرترین بەردەوام دیالە پارێزگای 

کەس  753,000بە بەخۆیەوە دەبینێت گەڕاوەکان 
گەڕاونەتەوە بۆ  ١٠٢٥نیسانی کە لەو کاتەوەی 
دەوروبەری بۆ ناوچەکانی لەوانە ماڵەکانی خۆیان، 

کە مەترسیەکانی لەوێ هیت، فەلوجە و ڕومادی، 
توانیویانە کەس  742,600زۆرن. ئاسایش 

ئاسایی خۆیان، بۆ نیشتەجێبوونی بگەڕێنەوە 
لە ناوچەکانی ژێرخانی فراوان زیانی سەرەڕای 

ئاوارە گەڕاوەکان و نیشتەجێبوونی هاوواڵتیان. 
کە لە ماڵەکانی خۆیان ماونەتەوە دووچاری ئەوانەی 

خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان نەبوونی نەك تەنها 
ئازادی لە ڕێگریەکانی تەقەمەنیە ژەهراویەکان، و بەهۆی ژیان دەبنەوە هەڕەشەی دووچاری مەترسیەکانی  دەبنەوە بەڵکو
 جوالنەوەیان. 

ەوەی ئاوارەکانی بەخۆیەوە بینیوە کە گەڕانڕێژەی زۆرترین کە گەڕاونەتەوە بۆ سەاڵحەددین، تکریت کەسەی  378,700لەو 
هەیە، و ژەهراویەکانەوە تەقەمەنیە پیسبوون بەهۆی زۆری ئاستێکی هەروەها قەزاکەش کەس.  172,000نزیکەی دەگاتە 

جوالنەوەکانی دەخاتە مەترسیەوە. ئاوارەکان  بەردەوامیلە قەزاکە کە گەڕانەوەی ژێرخان بە  گەیشتووەزۆر زیانێکی 
دووهێندەبوونی نرخی کرێ بە  کە دەبێتە هۆیکرێ لە قەزاکە، نرخەکانی بەرزبوونەوەی بۆتە هۆی گەڕانەوەی ئاوارەکان 

 تێکڕا و زیادبوونی چوارهێندەی نرخی کرێ لە هەندێك ناوچە. 

لە تەجێبوونی ئاسایی خۆیان، زیاتر بۆ شوێنی نیشبگەڕێنەوە توانیویانە لە سەالحەددین ئاوارە گەڕاوەکان زۆرینەی هەرچەندە 
ژیان کۆمەڵگا خانەخۆییەکان لەگەڵ یان یان تەواونەکراودا لە باڵەخانەی گشتی کەس لە خانووی کرێ،  35,000

  نیشتەجێ دەبن. لەناو خێوەتگەکانلەو کەسانە کەم ژمارەیەکی لەگەڵ دەگوزەرێنن، 

ناوچە لە تەقەمەنیە ژەهراویەکانەوە بەهۆی پیسبوون ئاڵۆزی قەبارە و کاری مین هەڵگرتنەوە، هاوکارانی  ڕاپۆرتی بە گوێرەی
ماددەی  1,000زیاتر لە ئەم ساڵ، دەستپێکی لەو کاتەوەی . پێناچێت تاکو ئەمڕۆ بەم شێوەیە بووبێت عێراقئازادکراوەکانی 

لە پارێزگاکانی چەکەکان دەستبەسەرداگرتنی تیمەکانی لەالیەن لەناوبردراون کۆکراونەتەوە و دەستنیشان کراون، تەقەمەنی 
یان بریندارابوون کوژراون کەس  10,000بە نزیکەی تۆمارکراوە چەکداری توندوتیژی کردەی بەتەنها. دیالە کەرکوك و 

لەوەی  لەسەدا ١٢زیادبوونێکی بۆمبە چێندراوەکان، لە ڕێگەی ، لەوانە ١٠٢٢عێراق لە ساڵی لە بەهۆی چەکە تەقێندراوەکان 
 هاوواڵتیان. بریتیبوون لە تۆمارکراو قوربانیانی لەسەدای  ٢٥نزیکەی . ١٠٢٥ساڵی 

 

 

 

. سەرچاوە: تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەبوونی سەر بە گەڕانەوەی ئاوارەکان بە گوێرەی پارێزگا

  ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی

لە تەواوی ئاوارەی گەڕاوە ملیۆن  1.6

وواڵت دووچاری مەترسیە بەردەوامەکان 

تەقەمەنیە ژەهراویەکان،  بەهۆی دەبنەوە

فراوان بە ژێرخان و  یگەیشتنپێزیان 

 .ەکانبارگرژی کۆمەاڵیەتی

 

پیسبوون بەهۆی قەبارەکە و ئاڵۆزی 

لە عێراق تەقەمەنیە ژەهراویەکان 

 پێناچێت تاکو ئەمڕۆ بەم شێوەیە بووبێت.

 

 

 

 

 

 

 

 

ئاوارە  76,000سێ چارەگی نزیکەی 

گەڕاوەکان توانیویانە بگەڕێنەوە بۆ 

 ماڵەکانی خۆیان. 

http://www.unocha.org/iraq
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  ەپێویستلە سلێمانی  رۆییم ەکیۆمک گۆڕانی بارودۆخی ئامادەکاری بۆ کانیقەبارە

 ماوە درێژەکان دەبێتبە دەستپێشخەریە پێویستیان عێراقیەکان لە دەرەوەی ناوچەکانی ملمالنێ، زۆربەی 

ملمالنێ و نەبوونی ئەمن بەهۆی ئاوارەدەبن خەڵکی بەردەوام لەو کاتەی . گۆڕانەودۆخی مرۆیی لە پارێزگای سلێمانی، بارلە 
. دەکەوێت پەکیانزۆر بە شێوەیەکی ماوە درێژەکان هەردوو پێویستیە بەپەلە و ، سەرچاوەکان بۆ پڕکردنەوەی و ئاسایش

پەرەپێدان هاوکارانی بۆ چوونیان، ڕێگە خۆش دەکەن دەربۆ ستراتیجی  دادەنێن بنچینەیانکاری کاروباری مرۆیی هاوکارانی 
لە رەپێدان پەمرۆیی و  دەستپێشخەریهەردوو ئاڵۆزە. بەردەوام بارودۆخەکە  هەرچەندەکارکردنیان، خێراترکردنی بۆ 

بەردەوام  بەپەلەکانپێویستە لەو کاتەی  بێتە کایەوە گۆڕانی بارودۆخی مرۆییبتوانێت تاکو پێویست دەبێت زوو ماوەیەکی 
 هەوڵەیان مرۆیی کۆمەکی پێش وەختەی بڕینەکانی مەترسی دروست دەکات لەسەر کورتهێنانەکان پڕدەکرێنەوە. 
 پەرەپێدان.  دواخراوەکانی

    
گەیشتوون.  ١٠٢٤کە لە ساڵی لەوانەن نیشتەجێ دەکات، زۆربەیان ئاوارەی عێراقی  152,000لە ئێستادا سلێمانی ارێزگای پ

پارێزگاکە، زۆربەی جار لە نەبوونی ئەمن و ئاسایش ڕادەکەن دەگەنە بەردەوام  لەو کەسانەی کە تازە ئاوارەدەبنبەشێکی کەم 
لە ماڵەکانی خۆیان لە لە پارێزگاکە زۆربەی ئاوارەکان بەاڵم لە موسڵ، ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان سەاڵحەددین، و لە دیالە و 

 نەیانتوانیوە بگەڕێنەوە. هێشتا دوو ساڵی ڕابردوودا ڕایانکردووە، و ماوەی 

 لە پێویستیە بەپەلەکانەوە بۆ ەهاوکاریپێویستیان بە عێراق لەسەرانسەری  یانئاوارەبوون درێژبوونەوەیلە خێزانەکان زۆربەی 
لە ناو پارێزگاکە ئاوارەکانی لەسەدای  ٠٠لەگەڵ زیاتر پێویستیە گۆڕاوەکانیان. دەستپێشخەریە ماوە درێژەکان بۆ پڕکردنەوەی 

بە شێوەیەکی لە سلێمانی پێویستیەکانی ئاوارەکان لەسەدا لە ناو خێوەتگەکانن،  ٢٥تەنها و کرێدا ژیان دەگوزەرێنن خانووی 
بریتین لە پارێزگاکە ئاوارەکانی لەسەدای  ٠٠ڕوپێدادانە بەردەوامەکان ڕادەکەن. لە شەلەو کەسانەی کە جیاوازە بەرچاو 

پیسبوونێکی گەلێك زۆری ناوچەکە بەهۆی بگەڕێنەوە بۆ ماڵەکانی خۆیان یان نەیانەوێت نەتوانن خەڵکی ئەنبار، و لەوانەیە 
 ژێرخانی گشتی. ە ماڵەکان و و زیان گەیشتن ببەهۆی تەقەمەنیە ژەهراویەکان 

  ی دراوسێلە دیالەبەردەوامە بارگرژیە کۆمەاڵیەتیەکان و نەبوونی ئەمن و ئاسایش 

لە بنکە مرۆییەکان لە کۆمەکی دەگەێنن ئەوانیش هاوکاران  ،دابین کراوە پارێزگاکەلە ناو خودی ئەوەشدا هاوکاری لەگەڵ 
خانەقین، ئاوارە گەڕاوەکان. لە کۆمەڵگاکانی ئاوارەکان و دیالە، بۆ هاوکاری کردنی لە باکوری خانەقین بۆ قەزای سلێمانی 

کۆمەڵگا لە نێوان کۆمەاڵیەتیەکان و بارگرژیە بەردەوامی نەبوونی ئەمن و ئاسایش دەبنە هۆی داعش بەردەوامی چااڵکیەکانی 
بۆ خێوەتگەکان تاکو بگوازرێنەوە ئاوارەکان ژمارەیەك فەرمان بۆ ئاوارەکان، کە دەرەنجامی ئەمەش دەبێتە هۆی ناوخۆیی و 

 دەستپێکی ئەم ساڵ. لەو کاتەوەی ناوخۆیی دەسەاڵتدارانی کۆمەڵگا خانەخۆییەکانەوە لەالیەن لە 

  بۆ بەهاناوەچوونی موسڵبەپەلە  داراییزیاتری  پاڵپشتی کردنی
 ئاو و پاك و خاوێنی و خاوێنکردنەوەبەهاناوەچوونی  گرتنیبۆ بەئامانجچااڵککراوە تەنگەتاوی گلدانەوەی تەرخانکردنی 

ڕێژەی دووهێندەبوو لەو شوێنەی کە و کە لە ڕۆژئاوای موسڵەوە ڕادەکەن خەڵك زۆری ژمارەیەکی  یخێرای لە ئەنجامی
ئەو کەسانەی کە تازە ئاوارەبوون، لەگەڵ پێویستیەکانی بۆ مانەوەی لەسەر ئەو خێراییەی فراوان دەکرێن خێوەتگەکان 
خزمەتگوزاری تەواوی شوێنەکان بۆ دابینکردنی دەبنەوە  کراوفشاربەرەنگاریەکی دووچاری مرۆیی هاوکارانی حکومەت و 

  . بگونجێت ستاندەرە نێودەوڵەتیەکانلەگەڵ  تاکولە شوێنەکانی ئاوارەبوونن بۆ ئەو کەسانەی کە 

پاك خاوێن کردنەوە و ئاو و خزمەتگوزاریەکانی کە بەپەلە داوایان لێکراوە خاوێن کردنەوە و پاك و خاوێنی ئاو و هاوکارانی 
ئاوارەبوون. شوێنی حاج عەلی کە لە موسڵ و کەسی تر  60,000بۆ پڕکردنەوەی پێویستیەکانی خێراتر بکەن و خاوێنی 

تەنگەتاوی تەرخانکردنی گلدانەوەی پەڕاوی هۆکاری تر، پاڵپشتی دارایی لە ڕێگەی نەبوونی و بارودۆخە بێوێنەکان بەهۆی 
ئامادەن هاوکاران تەنگەتاوی. پڕۆژەیەکی بۆ پاڵپشتی کردنی دارایی دۆالری ئەمەریکی ملیۆن  1.8چااڵککراوە بۆ پێدانی 

 دەست پێدەکەن. بەزووترین کات کە پاڵپشتیە داراییەکان دەست بەکاربن 

بە بۆ گەیشتن ملیۆن دۆالری ئەمەریکیە  985 پێویستی بە ١٠٢٧ساڵی بۆ عێراق بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ  پالنی
لە لیۆن دۆالری ئەمەریکی م 331 بڕی .پێگەیشتووەزۆرترین زیانیان لەو عێراقیانەی کە کەس ملیۆن  6.2پێویستیەکانی 

 لە موسڵ.  ەبەهاناوەچوونی مرۆییلەخۆگرتنی ئەو بڕەی کە داواکراوە بۆ کۆی 

سەردانمان بکەن 

لەسەر هێلی 

 ئینتەرنێت

لە دوای زیاتر لە دوو ساڵ لە 

لە سلێمانی ئاوارەبوون، خێزانەکان 

بە گواستنەوەی هاوکاریە بۆ پێویستیان 

دەستپێشخەریە ماوە درێژەکان بۆ 

 پڕکردنەوەی پێویستیە گۆڕاوەکانیان. 
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